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Egyedülálló jubileum
az Országgyûlési
Könyvtárban

Balázs Sándorné Veredy Katalin, aki ötvenhá-
rom éve van a könyvtárosi pályán (elsõ éveit az
Országos Mûszaki Könyvtárban töltötte), renge-
teget tett az Országgyûlési Könyvtár (OGYK)
színvonalas, modern közgyûjteménnyé fejleszté-
se érdekében. Ötven éve dolgozik e tudományos
szakkönyvtárban: harminckét évet töltött itt fõ-
állású könyvtárosként, és tizennyolcat nyugdí-
jasként foglalkoztatva.

Néhány fontosabb adat az ünnepeltrõl:

Belépés az OGYK-ba 1958. II. 24.
Címleíró, majd címleíró-ellenõr 1958–1959
Tudományos munkatárs 1959-tõl
Az ENSZ-gyûjtemény kezelõje 1960–1969
Osztályvezetõ-helyettes az
olvasószolgálati osztályon 1962–1972. X. 31.
Osztályvezetõ a szaktudományi osztályon

1972. XI. 1-1973. X. 31.
Osztályvezetõ  az információs és dokumentá-
ciós osztályon 1973. XI. 1–1975. VI. 30.
Igazgatóhelyettes 1975. VII. 1–1983. V. 31.
Fõigazgató-helyettes 1983. VI. 1–1983. VIII. 31.
Fõigazgató 1983. IX. 1-1989. IX. 30.
Nyugdíjas foglalkoztatása 1989. X. 1-tõl
50 éves munkaviszony az Országgyûlési
Könyvtárban 2008. 02. 24.

Számos megérdemelt kitüntetése közül a szak-
maiak állnak szívéhez a legközelebb. 1982-ben
megkapta a Szabó Ervin-emlékérmet, 1985-ben
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Emlékérmét

és 2002-ben az Országgyûlés elnöke által alapí-
tott Ghyczy Ignác-díjat is.
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Õ az elsõ és egyedüli az Országgyûlési
Könyvtárban, aki a fél évszázados évfordulót
elérte. E példátlan jubileum alkalmából belsõ
ünnepségen köszöntötte Szili Katalin, az Ország-
gyûlés elnöke, és Elnöki Emlékérmet adományo-
zott neki. A könyvtár munkatársai is bensõséges
keretek között köszönték meg hosszú, áldozatos
munkáját.

A meglehetõsen ritka évfordulón Veredy
Katalin munkásságának, fáradhatatlan hazai és
nemzetközi szakmai tevékenységéért, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, a Társadalomtudomá-
nyi szekció, illetve az egész könyvtári szakma
külön elismeréssel adózik.

Jónás Károly

A Debreceni Könyvtárosok
Baráti Köre

I.

„Lifelong learning” – hangzik angolul az élet-
hosszig tartó tanulás gondolata, vagyis tanulni
fától fáig, a bölcsõtõl a koporsóig.

A folyamatos tanulás fontossága már az 1980-
as években megmutatkozott. Az 1990-es évek-
ben pedig társadalmunk minden tagja szembe-
sült azzal a ténnyel, hogy egész életén át szük-
sége lesz az állandó képzésre, önképzésre, meg-
újulásra. Szakítani kellett a korábbi életformá-
val, amelyben a rutin uralkodott, vagyis az isko-
lában megszerzett tudás alapján el lehetett látni
egy munkakört akár a nyugdíjazásig, minden
továbbképzés nélkül. A XX. század társadalmi,
gazdasági, politikai, tudományos és technológiai
fejlõdésének hatására egyre világosabbá vált,
hogy a tudás kiegészítésre szorul az élet minden
területén. Így az élethosszig tartó tanulás eszmé-
je napjaink legfontosabb pedagógiai paradigmá-
jává vált.

Kétségtelen, hogy ma a többség számára el-
sõdlegesen a munkaerõpiacon elérhetõ siker ér-
dekében jelenik meg a tanulás igénye. A tanulás
viszont összetett folyamat. Nem azonos az újabb
és újabb ismeretek megszerzésével, az átképzé-
seken való részvétellel, hanem magában foglalja
a képességek, készségek állandó fejlesztését, a
személyiségfejlesztést, a szociális kapcsolatok ki-
építését és fejlesztését, a kommunikációra, együtt-
mûködésre való alkalmasságot, vagyis kiterjed

az egyén egész életére, s a legátfogóbb fejlõdést
biztosítja a magánéletben, szakmai és társadalmi
téren egyaránt. Az élethosszig tartó tanulás mai
társadalmunk túlélést biztosító eszköze lett.

Az élethosszig tartó tanulás problémájáról
számos tanulmány készült, de a kutatások az
alábbi két lényeges területre nem tértek ki:

1. Az örömszerzés céljából való tanulás je-

lentõsége

A tanulmányokban az élethosszig tartó tanu-
lás koncepciója elsõsorban gazdasági, politikai
célok megvalósítását célozza meg, és a munkára
való képesség megszerzése mellett nem foglal-
koznak például a pusztán egyéni érdeklõdésbõl,
kedvtelésbõl folytatott tanulással, annak módsze-
reivel, a meglévõ lehetõségek bemutatásával.

A társadalom értékítéletében elfelejtõdött, sõt
leértékelõdött az érdek nélküli, örömszerzés cél-
jából végzett, önmûvelést segítõ tanulási folya-
mat fontossága, s ennek hatása az egyének éle-
tére mentálisan, pszichésen stb.

2. Minden korosztályra kiterjedõ tanulási fo-

lyamat

A „lifelong learning” elsõsorban a társada-
lom aktív dolgozói tanulásának fontosságát hang-
súlyozza, s nem terjed ki az aktív életet igénylõ
és élõ, de aktív munkát már nem végzõ társadal-
mi csoportra, a nyugdíjasokra.

A tanulás folyamata nem állhat meg a mun-
kával töltött évek befejeztével sem. Ennek tuda-
tosítása nagy mértékben függ az egyén igényé-
tõl, de a társadalom ösztönzõ, segítõ, megértõ
támogatásától is. A statisztikai mutatók szerint
az életkor elõrehaladtával nõ azon nyugdíjasok
száma, akik életük teljében még sokáig megha-
tározó szerepet vállalhatnak a különféle társa-
dalmi folyamatok sikerre vitelében, illetve aktív
résztvevõi lehetnek dolgozó embertársaik törek-
véseinek. Nem közömbös az sem, hogyan éli
meg ez a korosztály ezeket az éveket társadalmi,
mentális és pszichés szinten is.

A kutatások nem térnek ki arra sem, hogy
milyen szervezeti lehetõségek állnak e korcso-
port rendelkezésére ezen a területen. Túl sok
kezdeményezésrõl bizonyára nem beszélhetünk.

Az, akinek a foglalkozása nem egy volt a sok
között, hanem élethivatás, az a munkában eltöl-
tött évei befejezése után is szeretne tájékozott
lenni és hasznossá tenni magát a szakterületén.

Ezek a gondolatok foglalkoztattak bennünket,
frissen nyugdíjba vonuló debreceni könyvtároso-


